
To opracowanie podzielone jest na 3 cześci. Podstawowa jest przeznaczona dla dzieci 
w wieku 6-7 lat, cześć 2 dla dzieci w wieku 7-8, a część trzecia dla dzieci 9-10.



• Allah kocha tych, którzy są czyści.

• Bycie czystym jest częścią islamu.

• Powinniśmy zawsze chodzić w czystych ubraniach.

• Powinniśmy czyścić nasze zęby szczoteczką 

do zębów lub przy pomocy misłaka.

• Musimy myć nasze ręce zwłaszcza po wyjściu 

z toalety oraz przed jedzeniem.

• Modlitwa nie może zostać 

zaakceptowana bez łudu’.

• Prorok powiedział:”Czystość 

jest połową wiary”.

Ṭaharah
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• Ṭaharah oznacza czystość:
– umysłu i duszy,

– ciała i ubrania,

– domu i otoczenia.

• Utrzymujemy ciało i duszę w czystości, jeśli nie mamy 
złych myśli lub nie robimy złych uczynów.

• Utrzymujemy nasze ciała i ubrania w czystości dzięki 
regularnym ich myciu.

• Utrzymujemy domy i otoczenie w czystości dzięki 
utrzymywaniu ich w czystości i porządku.

• Jeśli muzułmanin nie jest czysty (tahyr) wówczas 
nie może uczestniczyć w modlitwie i dotykać Koranu.

• Dlatego też muzułmanin musi zawsze być czysty.

• Anioły są czyste i zawsze są blisko osób, które też są 
czyste.

• Szatan nie jest czysty i zawsze jest blisko tych, którzy 
nie są czyści.

• Allah lubi tych, którzy są czyści.

naukapoprzezzabawe.wordpress.com 3

Ṭaharah



• Są rzeczy i miejsca, które ludzie muszą ze sobą 

dzielić. Każdy z nas jest odpowiedzialny za 

utrzymanie tych miejsc w czystości.

• Muzułmanie muszą pomagać sobie nawzajem 

w sprzątaniu.

• W domu wspólnie sprzątają.

• Muzułmanie utrzymują porządek w meczecie 

i w szkole.

• Muzułmanie powinni utrzymać porządek 

w miejscach, w których przebywają i powinni 

zawsze po sobie posprzątać.

• Czystość osobista jest bardzo ważna.

Utrzymuj rzeczy w czystości.
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• Istnieje specjalny sposób, w który muzułmanie 

myją się po skorzystaniu z toalety.

• Istindża’ oznacza wykorzystanie wody 

do umycia się po skorzystaniu z toalety.

• Muzułmanie używają lewej ręki do umycia 

się po skorzystaniu z toalety.

• Muzułmanie nie :
– rozmawiają będąc w toalecie,

– recytują lub czytają Koranu będąc w toalecie,

– korzystają z miejsc, w których chodowane są  zwierzęta,

– pozwalają, aby inni patrzyli na nich, jak korzystają z toalety.
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Istindża’



Istidżmar oznacza umycie się 

wykorzystując suche materiały 

po skorzystaniu z łazienki. 

Te suche materiały to 

np. papier toaletowy, kamień, 

chusteczka.

Muzułmanie powinni oczyścić się przy pomocy wody 

i suchego materiału po skorzystaniu z łazienki.

Prorok powiedział, aby nie wykorzystywać kości 

zwierząt do oczyszczania się.

Nie powinniśmy używać do oczyszczenia się 

przedmiotów, które mogą nas ranić lub użytecznych, 

przedmiotów takich jak jedzenie (w tym liście, 

drewno), pieniądze, czyjaś własność.
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Istidżmar



• Zanim wejdziemy do toalety  wypowiadamy duã’.

• Wchodzimy do toalety lewą nogą, a wychodzimy 

prawą.

• Kiedy wychodzimy z łazienki dobrze jest 

powiedzieć: „Ṟufranak”

–”O Allah, szukam u Ciebie wybaczenia”.

• Nie powinniśmy kierować buzi lub pupy 

w stronę Kãbah, jeśli korzystamy z toalety 

na wolnej przestrzeni.

• Żadne nieczyste rzeczy nie powinny dotykać 

naszego ciała i ubrań, kiedy korzystamy z toalety.

Allah powiedział: „Zaprawdę, Bóg miłuje 

nawracających się i miłuje oczyszczających się!”

(Koran 2:222)
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Zasady korzystania z toalety



• Trzymanie psów jako zwierząt domowych w domu 

jest zabronione. Psy są uważane za zwierzęta 

nieczyste – ich ślina jest nieczysta i powinniśmy 

umyć miejsce na ciebie lub ubraniu, które dotknał 

lub polizał pies siedem razy.

• Psy są trzymane, do polowania oraz aby pilnowały 

zwierząt.

Prorok powiedział: „Jeśli ktoś trzyma psa 

nie do pilnowania bydła i plonów oraz nie do polowania, 

wówczas straci jedna część swojej nagrody każdego dnia.

• Zakaz posiadania psa w domu, nie oznacza, 

że psy można źle traktować.

Allah powiedział: „I nie ma zwierząt na ziemi ani ptaków 

latających na skrzydłach, które by nie tworzyły 

społeczności podobnych do waszych” (Koran 6:38)

Prorok opowiedział historię o znaleznionym psie 

na pustyni. Mężczyzna poszedł do źródła i w swoim 

bucie przyniósł mu wody.  Allah docenił ten czyn 

i zapomniał o wszystkich grzechach tego mężczyzny”.
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Co wolno, a czego nie wolno?
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Zaznacz, które psy są takie same.



• Słowo czystość w języku arabskim to .......................

• Ṭaharah jest jednym z najważniejszych obowiązków

..........................................

• Utrzymujemy ciało i umysł w czystości, jeśli nie mamy 

złych ............ i nie robimy złych .................

• Utrzymujemy nasze ....................i ............................

w czystości, jeśli czyścimy je regularnie.

• Jeśli muzułmanin nie może wykonać 

............................ ,wówczas nie może dotykać 

..................................

• .......................... tylko kocha tych, którzy są czyści.
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Dopisz brakujące słowo.
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Czy możesz przeczytać to słowo? Pokoloruj
i napisz odpowiedź w ramce.

Do mycia różnych części ciała wykorzystujemy 
różne przedmioty. Dopasuj pary.

zęby

uszy

nos

włosy

ciało

chusteczka

szczoteczka

mydło i woda

patyczek z watką

grzebień
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Uporządkuj wyrazy i utwórz zdanie.

schludni     muszą    i     czyści     muzułmanie    być

Co pozwala muzułmanowi pozostać czystym. 
Pokoloruj na pomarańczowa swoją odpowiedź.

Czesanie włosów

każdego dnia.

Zmienianie 

codzinne

majteczek.

Zmienianie 

skarpetetk 

co tydzień.

Mycie się tylko 

wtedy, jeśli masz 

na to ochotę.

Regularne mycie rąk. Zakładnie nowych

ubrań każdego 

dnia.
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Pokoloruj to wyrażenie  

- czy wiesz, co ono oznacza?
Są do duã, które należy powiedzieć’ przed wejściem do toalety.
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Dlaczego  tak ważne jest mycie rąk
po skorzystaniu z toalety? 

Napisz po jednej odpowiedzi  w chmurce.

Podaj poprawną odpowiedź (V).

Istindża’ i istidżmar to jest ta sama czynność.

Lepiej korzystać z wody, aby się umyć po

skorzystaniu z toalety.

Nie możesz wykorzystać książki, aby się umyć.

Myjesz się sam, gdzie nikt nie może cię podejrzeć.
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Pokoloruj te przedmioty, które nie 

możesz wykorzystać do oczyszczenia się.

kamień

chusteczka

owoce

liść



• Napisz hadis, w którym Prorok Mohammed mówi 

o ważności czystości.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

• Podaj arabskie słowo, które oznacza „umyj się wodą 

po skorzystaniu z toalety.

------------------------------------------------------------------------------

• Podaj arabskie słowo, które oznacza „wykorzystaj 

suchy przedmiot do umycia się po skorzystaniu 

z toalety”.

------------------------------------------------------------------------------

• Napisz słowa duã ‘, które muzułmanie wypowiadają 

przed i po skorzystaniu z toalety.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------
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Pokoloruj te przedmioty, których nie 

możesz wykorzystać do umycia się.
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Pokoloruj te czynności muzułmanin 

musi zrobić krzystając z toalety.

u

Marnować wodę.

Ubrudzić się.

Kierować się w stronę

Kãby.

Starać się zachować

porządek.

Umyć ręce.

Rozawiać z innymi.

Wyjść lewą nogą.

Pozostawić drzwi

szeroko otwarte.

Zamknąć drzwi.
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Dzieci często czekają do ostatniej chwili,

aby pójść do łazienki. To jest zły zwyczaj, 

gdyż często jest przyczyną brudzić ubranie. 

Pomóż małemu chłopcu szybko dostać się 

do toalety.
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Ṟusl oznacza umycie całego ciała, od głowy po palce 

u stopy.

Dobrze jeśli wykonamy ją regularnie, ale wystarczy 

jeśli to zrobić przynajmniej raz w tygodniu 

– przed modlitwą dżumãh.

Muzułmanie powinni wykonać taką kąpiel (ṟusl)

w taki sam sposób, jak czynił to Prorok Mohammed.

Jest sześć etapów wykonania ṟusl:

1) Przed rozpoczęciem ṟusl musimy wypowiedzieć 
intencję (nejah) – mieć ją w sercu. Możemy ją 
wypowiedzieć po arabsku lub też po polsku 
(zamierzam wykonać ṟusl, aby się oczyścić).

2) Myjemy obie dłonie aż do nadgarstków, trzy razy.

3) Myjemy części intymne lewą ręką.

4) Teraz wykonujemy łudu’

5) Polewamy wodą całe ciało w następującej 
kolejności:

- głowę, trzy razy,

- za prawe ramię, trzy razy,

- za lewe ramię, trzy razy,

6) Polewamy stopy.
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Ṟusl (część 2)



• Jeśli jakakolwiek cześć ciała pozostanie sucha podczas 

wykonywania ṟusl, wówczas „ta kąpiel oczyszczająca” 

nie będzie ważna i trzeba będzie ją powtórzyć.

• Nie wolno pozwolić, aby ktoś przyglądał się, 

jak myjemy swoje części prywatne.

• W czasie wykonywania ṟusl nie należy kierować się 

w stronę Kãbah.

• Podczas wykonywania ṟusl lepiej jest siedzieć niż stać.

• Unikajmy marnowania wody.

• Podczas wykonywania ṟusl nie rozmawiamy 

niepotrzebnie.

• Jeśli wykonujemy ṟusl w wannie lub brodziku 

(i woda jeszcze nie spłyneła), obmyjmy stopy jeszcze 

raz przed wyjściem z wanny/brodzika 

(nie stojąc w miejscu, gdzie zebrała się woda).
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Ṟusl (część 2)
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BANK POJĘĆ

Ṭaharah Czystość (ciała, ubrania, otoczenia, domu, 

duszy, umysłu).

Istindża’ Wykorzystanie wody do umycia się 

po skorzystaniu z toalety.

Istidżmar Oczyszczenie się przy użyciu suchego 

materiału po skorzystaniu z łazienki.

Ṟusl Kąpiel oczyszczająca.

Nejah Intencja.

Tałbah Skrucha.

Tahyr Osoba, przedmiot, cokolwiek jest czysty.

Tahur Woda/piastek sprawiający, że jesteśmy czyści.

Masadżid Meczety, l. mn od masdżid.



• Ṟusl oznacza umycie całego ............. od głowy aż po 

palce u nóg.

• Muzułmanie musza wykonać ṟusl w ten sam sposób, 

jak ..................... 

• Istnieją ...................... kroki wykonania łudu’.

• Przed rozpoczęciem ṟusl musimy wypowiedzieć 

(w sercu, mysłach) ...............

• Myjemy dłonie aż po .............................., trzy razy.

• Jeśli jakakolwiek część ciała pozostanie .....................

wówczas ṟusl jest nieważny.

• Nie marnuj .................... , gdy wykonujesz ṟusl.

• Ṟusl  nie powinien być wykonywany w wannie 

ze ............... wodą.
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Wypełnij zdania dobierając  odpowiedni wyraz.
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Istnieje sześć kroków wykonania kąpieli 

oczyszczającej. Pokoloruj pary.

Krok  1

Krok  2

Krok  3

Krok  4

Krok  5

Krok  6

Wykonujemy 

łudu’.

Myjemy intymne 

części.

Obmywamy 

stopy.

Myjemy ręce.

Nejah.

Obmywamy całe 

ciało. 



• Kolejnym zadaniem (dla Proroka Mohammeda) 

po rozpowszechnieniu wiedzy o tałhidzie było 

oczyszczenie siebie. 

I twoje szaty oczyszczaj! (Koran 74:4)

• Oczyszczenie może dotyczyć duszy i ciała; 

Allah wskazuje w Koranie, jak ważne jest osobiste 

oczyszczenie.

Bóg kocha tych, którzy się oczyszczają. 

(Koran 9:108)

Zaprawdę, Bóg miłuje nawracających się

i miłuje oczyszczających się! (Koran 2:222)

• Ṭaharah oznacza zarówno oczyszczenie

ciała i otoczenia, jak i duszy i umysłu.
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Ṭaharah (część 3)



Muzułmanie są zobowiązani do posiadania czystych myśli 

i uczuć.

Czyste myśli i uczucia prowadzą do wykonywania dobrych 

uczynków.

Złe myśli i uczucia prowadzą do popełniania grzechów 

i ranienia innych. Te złe myśli i uczucia dostają się do serca 

poprzez oczy i uszy. 

Dlatego też muzułmanie muszą wystrzegać się patrzenia 

na złe rzeczy lub słuchania złych rozmów.

Kiedy serce staje się nieczułe – wówczas człowiek  nie jest 

w stanie odróżnić dobra od zła.

Serce może zostać oczyszczone poprzez skruchę (tałbah) 

oraz ḏikr (pamiętaniespominanie o Allahu) i robienie dobrych 

rzeczy, jak modlitwa, dobroczynność.
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Ṭaharah umysłu i serca (część 3)



Muzułmanie nie powinni dopuścić, aby jakikolwiek brud  

znajdował się na ich ubraniach i ciele. 

Nadżasah – oznacza nieczystość, brud.

Najlepszym sposobem oczyszczenia ciała jest regularne 

wykonywanie ṟusl i używanie wody do umycia się 

po skorzystaniu z toalety (wykonanie istindża’). Chłopcy 

/mężczyźni powinni unikać oddawania moczu na stojąco  

(jest duża możliwość ubrudzenia ubrania).

Łudu’ wykonywane jest przed każdą modlitwą, a to oznacza, 

że ciało muzułmanina jest oczyszczone przynajmniej 

pięć razy w ciągu dnia.

Muzułmanie powinini również myć regularnie zęby 

przy użyciu szczoteczki czy misłaka (kawałek patyczka 

z gałąźki drzewa arakowwego); czesać włosy i przycinać 

paznokcie.

Ubrania powinny być również regularnie prane.

Białe ubrania mają przewagę nad ciemnymi – łatwiej jest 

zauważyć brud.

Muzułmanie mogą się perfumować, ale kobiety/dziewczynki 

nie powinny perfumować się, gdy wychodzą z domu, 

a jeśli ktoś brzydko pachnie wówczas nie może modlić się 

w zgromadzeniu.
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Ṭaharah ubrania i ciała (część 3)



Nie wolno przechowywać w domu żadnych nieczystych 

przedmiotów - wieprzowiny czy alkoholu, ani nie mogą 

w nim mieszkać psy (mogą mieszkać przed domem, 

aby jego mieszkańcy czuli się bezpiecznie).

Muzułmanie powinni zdejmować buty wchodząc do domu ,

ponieważ one mogą być brudne.

Drzewa i kwiatki powinny być zasadzone w koło domu.

Dzieci powinny pomagać w utrzymaniu porządku.

Muzułmanie traktują otoczenia w ten sam sposób, jak swój 

dom – miejsca publiczne, parki, szkoły, muzea itd muszą 

być utrzymane w porządku.

Zanieczyszczanie środowiska jest zabronione w islamie.

Muzułmanie przestrzegają czystości wszędzie, gdzie mogą.
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Ṭaharah domu i otoczenia (część 3)



Spośród wszystkich miejsc publicznych,  meczet ma 

szczególną pozycję.

Masadżid (l.mn od masdżid) musi zawsze być czysty 

I powinien przyjemnie pachnieć.

Koran i książki islamskie powinny być uporządkowane 

i stać na półkach.

Dywan powinien być regularnie odkurzany.

Miejsca na łudu’ i toalety powinny być schludne i czyste.

Wchodząc do meczetu zdejmujemy buty przy wejściu, 

jemy i pijemy tylko w miejscach do tego przeznaczonych.

Sprzątamy po sobie i wychodząc zostawiamy porządek.
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Ṭaharah meczetu (część 3)
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Istnieją pewne zwyczaje dotyczące 

przestrzegania czystości w meczecie – wymień. 

Następnie pokoloruj rysunek.


